
Číslo zmluvy dodávateľa: ZDR-2019-A-04405-000

ENERGETICKÉ SLUŽBY

Zmluva o združenej dodávke elektriny

uzatvorená v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona 
č.250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 
513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Zmluva“)

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.

Sídlo:
Mlynské Nivy 47 
821 09 Bratislava 2

Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vložka č. 56534/B

Štatutárny orgán: Ing. Martin Kumpán, konateľ

Zastúpená zamestnancom na základe 
poverenia zamestnávateľa:

Ing. Miroslav Rendko, MBA, manažér predaja 
Martina Koleničková, obchodník pre retail

IČO 44 553 412

IČ DPH SK 2022762621

DIČ 2022762621

Bankové spojenie. Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2626225307/1100

SWIFT (BIC) TATRSKBX

IBAN SK351100 0000 0026 2622 5307

Údaj o povolení na podnikanie v 
elektroenergetike:

Povolenia na podnikanie v elektroenergetike vydaného Úradom pre reguláciu sieťových 
odvetví pod Č.2009E 0352

ďalej len „Dodávateľ“
a

1.2 EMKOBEL, a.s.

Sídlo:
Rázusova 1846
052 01 Spišská Nová Ves

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I , Oddiel: Sa, Vložka č.: 830/V

Štatutárny orgán:

Zastúpená zamestnancom na zákl. 
splnomocnenia:

Ing. Pavol Bečarik, predseda predstavenstva
Mgr. Peter Bednár, člen predstavenstva
Ing. Marián Bubeník, riaditeľ spoločnosti EMKOBEL, a.s.

IČO 31736785

IČ DPH SK2020032553

DIČ 2020032553

Bankové spojenie Primá banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu: 3584164001/5600

SWIFT (BIC) KOMASK2X

IBAN SK30 5600 0000 0035 8416 4001

ďalej len „Odberateľ“
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ENERGETICKÉ SLUŽBY
2. ÚVODNÉ USTANOVENIA

2.1. Účelom Zmluvy je zabezpečenie plynulých a spoľahlivých dodávok elektriny pre Odberateľa vrátane zabezpečenia služieb 
Dodávateľa spočívajúce v prevzatí zodpovednosti za odchýlku voči zúčtovateľovi odchýlok, zabezpečenie služieb 
distribúcie elektriny a ostatných služieb spojených s dodávkou elektriny prostredníctvom prevádzkovateľa distribučnej 
sústavy(d'alej len „PDS“)ku ktorej je pripojené odberné miesto Odberateľa za úhradu (ďalej len „Združená dodávka“), a to 
pre Odberné miesta Odberateľa (ďalej len „OM“)uvedené v Prílohe č.1 podľa tejto Zmluvy.

2.2. Pre účely tejto Zmluvy sa používajú odborné pojmy a terminológia v súlade so zákonom č. 251/2012 o energetike, 
príslušnými výnosmi, vyhláškami a rozhodnutiami Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) a ostatnými 
súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na elektroenergetiku.

2.3. Prevádzkový poriadok PDS je dokument schválený ÚRSO, podľa ktorého sa riadi zabezpečenie distribúcie elektriny 
a súvisiacich sieťových služieb do odberného miesta Odberateľa. Prevádzkový poriadok PDS je záväzný pre všetkých 
účastníkov trhu s elektrinou.

3. PREDMET PLNENIA

3.1. Dodávateľ sa od dohodnutého dňa začatia Združenej dodávky elektriny zaväzuje:
3.1.1 dodávať Odberateľovi elektrinu, do OM pripojených do sústavy príslušného PDS, pokiaľ tomu nebudú brániť okolnosti 
vyvolané na strane PDS alebo na strane Odberateľa;
3.1.2 prevziať zodpovednosť za odchýlku Odberateľa voči zúčtovateľovi odchýlky;
3.1.3 zabezpečiť Združenú dodávku do OM podľa typového diagramu odberu („ďalej len TDO“) určeného PDS

3.2. Odberateľ sa zaväzuje na základe Zmluvy odoberať a riadne a včas zaplatiť Dodávateľovi za plnenie uvedené v bode 3.1 
tohto článku a podmienok uvedených v Zmluve cenu podľa článku 6 tejto Zmluvy.

3.3. Združená dodávka začína dňom 01.01.2020 (ďalej len „Deň dodávky“) a je splnená prechodom elektriny určeným meradlom 
(ďalej len „Elektromer“). Za dodané množstvo sa považujú hodnoty podľa údajov Elektromera, ktoré poskytuje Dodávateľovi 
PDS podľa osobitných predpisov PDS.

3.4. Združená dodávka elektriny sa uskutoční iba na základe platne uzatvorenej Zmluvy, Dodávateľ je povinný dodávať elektrinu 
a zabezpečiť Distribučné služby Odberateľovi v súlade so Zmluvou, iba do OM Odberateľa uvedených v Zmluve, ktoré sú 
pripojené k distribučnej sústave príslušného PDS. Súčasťou zabezpečenia Distribučných služieb je aj rezervovať dohodnutú 
distribučnú kapacitu, umožniť prístup do sústavy a prepraviť pre účastníka trhu s elektrinou množstvo elektriny výkonovo 
obmedzené výškou rezervovanej kapacity, vrátane služieb spojených s používaním prenosovej sústavy.

3.5. Odberateľ sa zaväzuje, že po dobu trvania Zmluvy nezmení dodávateľa elektriny pred riadnym zánikom Zmluvy. 
Nedodržanie tohto záväzku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a v takomto prípade Odberateľ zodpovedá 
Dodávateľovi za škodu, ktorá mu vznikla takýmto konaním.

3.6. Dodávateľ vyhlasuje, že má uzatvorenú zmluvu o zúčtovaní odchýlok so zúčtovateľom odchýlok -  spoločnosťou OKTE 
a.s.. Dodávateľ vyhlasuje, že Dňom dodávky preberá zodpovednosť za odchýlku Odberateľa v plnom rozsahu. EIC kód 
bilančnej skupiny Dodávateľa, ako subjektu zúčtovania odchýlky je 24X-SE-PREDAJ— H.

3.7. Odberateľ splnomocní Dodávateľa na všetky úkony spojené s procesom zmeny dodávateľa elektriny do OM 
špecifikovaných v Prílohe č. 1 a to udelením písomnej plnej moci v znení určenom jednotlivými PDS. Dodávateľ sa zaväzuje 
v mene Odberateľa požiadať PDS o vykonanie zmeny dodávateľa elektriny pre Odberateľa, v termíne stanovenom 
právnymi predpismi a podľa dohodnutého Dňa začatia dodávky elektriny. Za účelom zmeny dodávateľa elektriny sa 
Odberateľ zaväzuje poskytnúť Dodávateľovi, na základe žiadosti Dodávateľa, všetku nevyhnutnú súčinnosť spojenú so 
zmenou dodávateľa elektriny pre Odberateľa, v rozsahu vyplývajúcom zo Zákona o energetike a pravidiel pre fungovanie 
trhu, a to predložiť v písomnej forme Dodávateľovi úplné a správne technické a netechnické zmluvné parametre každého 
OM a ich akékoľvek zmeny písomne oznámiť Dodávateľovi; to všetko v termíne najneskôr 30 kalendárnych dní pred Dňom 
začatia dodávky elektriny. Odberateľ vyhlasuje, že porušenie ktorejkoľvek jeho povinnosti podľa Zmluvy, spojené so 
zmarením zmeny dodávateľa elektriny pre Odberateľa v prospech Dodávateľa, je spojené s nemožnosťou poskytnutia 
plnení podľa tejto Zmluvy zo strany Dodávateľa v celom ich rozsahu.

3.8. Odberateľ sa zaväzuje poskytnúť Dodávateľovi všetku nevyhnutnú súčinnosť spojenú so zmenou dodávateľa elektriny pre 
Odberateľa, v rozsahu vyplývajúcom zo Zákona o energetike a pravidiel pre fungovanie trhu.

3.9. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť Distribučné služby do odberného miesta Odberateľa do výšky maximálnej rezervovanej 
kapacity. Distribučné služby sa uskutočňujú v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, Prevádzkovým 
poriadkom a v kvalite podľa technických podmienok prístupu a pripojenia do sústavy PDS.

3.10. Podmienky poskytovania Dodávateľom zabezpečených prenosových služieb súvisiacich s dodávkou elektriny podľa tejto 
Zmluvy sú stanovené Prevádzkovým poriadkom PDS platnom v čase dodávky podlá Zmluvy. Prekročenie dohodnutej 
rezervovanej kapacity sa rieši v súlade s Prevádzkovým poriadkom PDS a platným cenovým rozhodnutím ÚRSO.

3.11. Kvalita dodávanej elektriny a Distribúcie nemusí byť dodržaná ak :
a) Odberateľ odoberá elektrinu s iným účinníkom ako je dojednaný v Zmluve;
b) Odberateľ prekračuje hranice prípustného negatívneho spätného pôsobenia na sústavu stanovené technickými 

predpismi;
c) Odberateľ prekračuje maximálnu rezervovanú kapacitu;
d) ide o stav núdze;
e) vzniknú alebo sa odstraňujú havárie a poruchy na energetických zariadeniach;
f) Odberateľ porušuje ustanovenia Zmluvy, Zákona o energetike, Prevádzkového poriadku príslušného PDS, alebo 

iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré môžu mať vplyv na kvalitu dodávanej elektriny a distribúcie 
elektriny.

Číslo zmluvy dodávateľa: ZDR-2019-A-04405-000

4. ŠPECIFIKÁCIA ODBERU ELEKTRINY A JEJ VYHODNOTENIE

4.1 Diagram odberu určený do Dňa začatia dodávky elektriny.
Špecifikáciu dodávok elektriny vykonáva Odberateľ formou diagramu odberu. Odberateľ sa zaväzuje ku dňu podpisu tejto 
Zmluvy určiť Ročný diagram odberu, ktorý je uvedený v Prílohe č.2. Diagramom odberu sa rozumie ročné zmluvé 
množstvo, ktoré je definované v Prílohe č.2 a je podrobne rozpísané na jednotlivé OM v Prílohe č.1. Odberateľ je 
oprávnený upraviť v období po podpise Zmluvy Ročný diagram odberu upravujúci množstvo odberu elektriny v Zmenenom 
ročnom diagrame odberu do 30.11 roku predchádzajúceho roku dodávky. Zmenený ročný diagram odberu bude 
Dodávateľom písomne akceptovaný ak:
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Číslo zmluvy dodávateľa: ZDR-2019-A-04405-000

ENERGETICKÉ SLUŽBY
4.1.1 Zmenený ročný diagram odberu v písomnej forme bude Dodávateľovi doručený najneskôr do 30.11. roku 

predchádzajúceho roku dodávky, a
4.1.2 rozdiel celkového dohodnutého množstva elektriny, ktoré sa Odberateľ zaväzuje odobrať počas Doby trvania 

dodávky elektriny v Zmenenom ročnom diagrame odberu voči dohodnutému množstvu podľa Ročného diagramu 
odberu uvedeného pri podpise Zmluvy bude vyššie alebo nižšie najviac o +/-20% z celkového množstva elektriny 
uvedeného v Ročnom diagrame odberu určenom Odberateľom pri podpise Zmluvy.

V prípade, ak je Zmluva uzatvorená v priebehu kalendárneho roka, v ktorom je stanovený Deň začatia dodávky elektriny 
je Odberateľ povinný určiť a špecifikovať diagram odberu na obdobie trvania dodávky v prebiehajúcom kalendárnom roku 
bezodkladne po podpise Zmluvy, avšak najneskôr pätnásť (15) pracovných dní pred Dňom začatia dodávky elektriny.
V prípade, ak nebudú splnené podmienky pre akceptáciu Zmeneného ročného diagramu odberu Dodávateľom, 
Odberateľ sa zaväzuje odoberať elektrinu podľa Ročného diagramu odberu uvedeného pri podpise Zmluvy. Odberateľ je 
zároveň povinný bezodkladne na žiadosť Dodávateľa predložiť Dodávateľovi pre ním určené obdobie záväzný diagram 
odberu pre všetky obchodné hodiny v Dobe trvania dodávky elektriny v rozpise na jednotlivé hodiny. Tento diagram musí 
byť v súlade s predloženým Ročným diagramom odberu elektriny alebo Zmeneným diagramom odberu elektriny.
Ročný diagram odberu alebo Zmenený ročný diagram odberu akceptovaný Dodávateľom, určuje celkové dohodnuté 
množstvo elektriny, ktoré sa Odberateľ zaväzuje odobrať počas Doby trvania dodávky elektriny za podmienok 
dohodnutých v tejto Zmluve.

4.2 Odberateľ je povinný vopred, najmenej desať (10) kalendárnych dní pred rozhodujúcou skutočnosťou alebo 
bezprostredne po tom ako sa Odberateľ dozvedel o rozhodujúcej skutočnosti, písomne oznámiť Dodávateľovi všetky ním 
plánované skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na priebeh a veľkosť diagramu, najmä opravy, revízie, vopred plánované 
odstávky výroby, hromadné čerpanie dovolenky zamestnancov Odberateľa a dĺžku trvania týchto skutočností.

4.3 Odberateľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať Dodávateľa aj o všetkých náhlych a neplánovaných zmenách 
odberu elektriny, spolu s predpokladanou dĺžkou trvania tejto zmeny odberu. Za náhlu a neplánovanú zmenu odberu 
elektriny sa považuje objektívne nepredvídateľná zmena v odbere elektriny, ktorá nastala nezávisle od vôle Odberateľa 
a Odberateľ nebol pri vynaložení všetkého úsilia spôsobilý zmenu odberu predvídať alebo odstrániť; skutočnosti 
preukazujúce náhlu zmenu odberu je Odberateľ povinný na žiadosť Dodávateľa preukázať Dodávateľovi. Odberateľ je 
povinný vznik a zánik náhlych a neplánovaných zmien odberu elektriny oznámiť Dodávateľovi telefonicky do [12] hodín 
od momentu vzniku a zániku tejto zmeny na telefónne čísla zamestnancov Dodávateľa uvedených v Prílohe č. 3 určených 
pre oblasť komunikácie a najneskôr do [24] hodín po telefonickom oznámení potvrdiť písomne zaslaním emailovej správy.

4.4 Odber elektriny bude vyhodnocovaný podľa dohodnutých zmluvných množstiev a údajov z merania poskytnutých PDS, 
zo zmluvne dohodnutého celkového množstva dodávky elektriny podľa Ročného diagramu odberu alebo Dodávateľom 
akceptovaného Zmeneného ročného diagramu odberu, je Odberateľ za Dobu trvania dodávky elektriny:

(i) povinný odobrať najmenej 80 % množstva,
(ii) oprávnený odobrať najviac 120 % množstva

5. VYHLÁSENIA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

5.1. Odberateľ vyhlasuje a zaručuje Dodávateľovi, že nasledujúce vyhlásenia a záruky sú ku dňu podpisu Zmluvy pravdivé, 
správne a úplné a vynaloží všetko potrebné úsilie na to, aby ostali pravdivé, správne a úplné počas trvania Zmluvy.
a) Odberateľ vyhlasuje, že predchádzajúci dodávateľ alebo PDS neeviduje voči nemu žiadne pohľadávky po lehote 
splatnosti;
b) Odberateľ má s PDS uzatvorenú platnú zmluvu o pripojení OM do distribučnej sústavy

5.2. Odberateľ je povinný predložiť Dodávateľovi informácie a podklady potrebné pre zmenu dodávateľa v zmysle odseku 3.7 
Zmluvy a správnu fakturáciu za každé OM v rozsahu podľa Prílohy č. 1.

5.3. Odberateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Dodávateľovi akúkoľvek zmenu údajov uvedených 
v Zmluve. Dodávateľ nie je povinný zabezpečiť plnenie predmetu Zmluvy k dohodnutému Dňu začatia dodávky v prípade 
porušenia povinnosti Odberateľa podlá tohto bodu.

5.4. Odberateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Dodávateľovi všetky poruchy na Elektromere alebo ak má 
pochybnosti o správnosti nameraných údajov.

5.5. Odberateľ je povinný poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní odpočtu alebo výmeny Elektromera z dôvodu vypršania platnosti 
overenia alebo požiadavke o preskúšanie správnosti merania alebo poruche alebo zmeny zmluvných podmienok.

5.6. Informácie o pôvode a podiele jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na dodanej elektrine 
v predchádzajúcom roku, informácia o vplyve primárnych zdrojov na životné prostredie a informácie týkajúce sa efektívnosti 
pri používaní energie v zmysle platného zákona o energetike sú uverejnené na webovom sídle Dodávateľa.

5.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že v zmysle zákona o regulácii v sieťových odvetviach je rozhodnutím ÚRSO schválený 
Prevádzkový poriadok záväzný pre všetkých účastníkov trhu s elektrinou, vrátane Odberateľa. Odberateľ sa zaväzuje 
dodržiavať všetky povinnosti Odberateľa podľa Zákona o energetike, pravidiel trhu s elektrinou, Prevádzkového poriadku 
a ostatných príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. Odberateľ vyhlasuje, že sa s Prevádzkovým poriadkom 
a Technickými podmienkami, platnými pre obdobie dodávky a distribúcie elektriny, vrátane ich zmien riadne oboznámi 
a berie na vedomie, že ich znenie a každá ich zmena bude zverejnená na internetovej stránke príslušného PDS a ÚRSO 
a zaväzuje sa riadiť Prevádzkovým poriadkom, Technickými podmienkami PDS a dodržiavať podmienky pripojenia 
k distribučnej sústave. Odberateľ je povinný umožniť kontrolu ich dodržiavania PDS.

5.8. Podľa zákona o energetike odberné elektrické zariadenie zriaďuje, prevádzkuje a za údržbu, bezpečnú a spoľahlivú 
prevádzku zodpovedá Odberateľ. Odberateľ je povinný udržiavať odberné elektrické zariadenie v technicky 
zodpovedajúcom stave a poskytovať na požiadanie PDS technické údaje a správy z odbornej prehliadky a z odbornej 
skúšky.

5.9. Odberateľ je povinný umožniť PDS kontrolu elektroenergetických zariadení a spôsob prevádzkovania elektroenergetických 
zariadení, ktoré ovplyvňujú kvalitu elektriny v neprospech ostatných odberateľov elektriny. Odberateľ je povinný vykonať 
opatrenia nariadené PDS na zabezpečenie stability sústavy a dodržanie kvality dodávok elektriny v prospech ostatných 
odberateľov elektriny.

5.10. Odberateľ sa zaväzuje dodržiavať technické a netechnické zmluvné parametre OM podľa Prevádzkového poriadku PDS 
a Technických podmienok prevádzkovania distribučnej sústavy PDS, najmä:
a) dodržiavať podmienky pripojenia stanovené zmluvou o pripojení do sústavy a príslušnými právnymi predpismi 

a dodržiavať zmluvné a technické podmienky OM (najmä hodnoty rezervovanej kapacity, rezervovaného príkonu 
a účinníku, typ a spôsob merania a veľkosť ističov)
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b) udržiavať svoje odberné zariadenie v stave, ktorý zodpovedá príslušným technickým normám a platným právnym 
predpisom,

c) odpájať zariadenia, ktoré svojou činnosťou poškodzujú kvalitatívne parametre siete na základe žiadosti PDS,
d) umožňovať prístup PDS, resp. autorizovanej osoby poverenej PDS k OM,
e) konzultovať s PDS pripojenie spotrebičov, u ktorých je predpoklad ovplyvnenia distribučnej sústavy,
f) postupovať v prípade hroziaceho alebo existujúceho stavu núdze podľa príslušných právnych predpisov a Havarijného 

plánu, ktorý je súčasťou Technických podmienok prevádzkovania distribučnej sústavy PDS, a poskytnúť súčinnosť 
PDS

V prípade porušenia týchto záväzkov, sa Odberateľ zaväzuje uhradiť Dodávateľovi v celom rozsahu akékoľvek 
cenové prirážky určené PDS v súlade s predpismi ÚRSO, a tiež prípadné škody, náhrady a ďalšie oprávnené platby 
a nároky PDS, alebo autorizovanej právnickej osoby, ktorú PDS poveril.

5.11. Cenové rozhodnutia ÚRSO o cene za dodávku elektriny a cenník služieb distribúcie PDS sú uverejnené a uverejňované na 
webovom sídle Dodávateľa, príslušného PDS a ÚRSO. Odberateľ vyhlasuje, že sa oboznámil pred Dňom začatia dodávky 
elektriny so znením cenových rozhodnutí ÚRSO upravujúcich cenu za dodávku elektriny, distribúciu elektriny a distribučné 
prirážky, rozhodnutím ÚRSO upravujúcich Cenník služieb distribúcie elektriny príslušného PDS a s ich akýmikoľvek 
zmenami schválenými ÚRSO-m v priebehu doby trvania dodávky elektriny a berie na vedomie, že tieto budú zverejnené na 
webovom sídle Dodávateľa, ÚRSO a príslušného PDS. Odberateľ berie na vedomie, že zdroj, spôsob a možnosti získavania 
informácií o cene elektriny vrátane štruktúry ceny, sú uverejnené na webovom sídle Dodávateľa.

5.12. Odberateľ je povinný písomne predložiť Dodávateľovi pri podpise tejto Zmluvy technické a netechnické zmluvné parametre 
každého OM v rozsahu podlá Prílohy č. 1. Odberateľ je povinný akúkoľvek zmenu dotýkajúcu sa tejto Zmluvy a technických 
a netechnických parametrov OM podľa Prílohy č. 1, ktoré si pre účinnosť svojej zmeny nevyžadujú kladné rozhodnutie, 
súhlas alebo schválenie PDS a ktoré zmení odo dňa podpisu Zmluvy, do dňa predchádzajúceho Dňu začatia Dodávky, 
písomne oznámiť Dodávateľovi bez zbytočného odkladu najneskôr však do 5 (piatich) kalendárnych dní odo dňa ich zmeny; 
zmena nadobudne účinnosť vo vzťahu k Dodávateľovi dňom nasledujúcim po dni doručenia písomného oznámenia. 
V prípade iných parametrov ako podlá predchádzajúcej vety, ktorých zmena nastane odo dňa podpisu Zmluvy, do dňa 
predchádzajúceho Dňu začatia Dodávky, Odberateľ je povinný písomne oznámiť Dodávateľovi udelenie/neudelenie 
rozhodnutia, súhlasu alebo schválenie/neschválenie zmeny parametrov zo strany PDS, do 5 kalendárnych dní odo dňa 
obdržania rozhodnutia, súhlasu, stanoviska zo strany PDS,; dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia nadobúda 
zmena účinnosť vo vzťahu k Dodávateľovi. Dodávateľ nie je povinný zabezpečiť plnenie predmetu tejto Zmluvy 
k dohodnutému Dňu začatia dodávky elektriny v prípade porušenia povinnosti Odberateľa podľa tohto bodu.

6. MERANIE A VYHODNOTENIE MNOŽSTVA ODOBRATEJ ELEKTRINY

6.1. Odberateľ berie na vedomie a súhlasí, že montáž, pripojenie alebo výmenu určeného meradla zabezpečí PDS po splnení 
stanovených technických podmienok pre meranie elektriny. Druh, počet, veľkosť a umiestnenie určeného meradla 
a ovládacích zariadení určuje PDS v zmysle Zákona o energetike. Úpravy na umiestnenie meradla zabezpečuje Odberateľ 
na vlastné náklady.

6.2. Odber elektriny sa meria určeným meradlom (v zmysle zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov).

6.3. Meranie elektriny a odpočty určeného meradla, vrátane vyhodnocovania, odovzdávania výsledkov merania a ostatných 
informácií potrebných pre vyúčtovanie dodávky elektriny vykonáva PDS. Odpočet určeného meradla sa vykonáva v súlade 
s Prevádzkovým poriadkom. Dodávateľ fakturuje dodávku elektriny a distribúciu na základe týchto údajov. V prípade 
poruchy určeného meradla alebo fakturácie s nesprávnou konštantou má Dodávateľ právo upraviť fakturačné hodnoty podľa 
údajov, ktoré Dodávateľ dostane od PDS. Spôsob určenia náhradných hodnôt spotreby elektriny, v prípade poruchy 
určeného meradla alebo mimo určeného termínu odpočtu, sa riadi postupmi Prevádzkového poriadku príslušného PDS. 
Dodávateľ, ktorý v mene Odberateľa požiadal PDS o údaje o spotrebe na jeho odbernom mieste, bude Odberateľa 
informovať o meraných údajoch spôsobom, v rozsahu a štruktúre stanovenými všeobecne záväzným právnym predpisom.

6.4. Všetky chyby na určenom meradle vrátane porušenia zabezpečenia proti neoprávnenej manipulácii, ktoré Odberateľ zistí, 
ohlási bezodkladne najneskôr však do troch dní PDS.

6.5. Pri pochybnostiach o správnosti údajov určeného meradla môže Odberateľ písomne požiadať PDS o zabezpečenie jeho 
preskúšania. Ak sa na určenom meradle nezistila chyba, ktorá presahuje chybu povolenú podľa osobitného predpisu, 
Odberateľ je povinný uhradiť náklady spojené s jeho preskúšaním a výmenou podľa platného cenníka služieb distribúcie 
príslušného PDS.

6.6. Odberateľ sa zaväzuje umožniť prístup PDS k odbernému energetickému zariadeniu a určenému meradlu v súlade 
s Prevádzkovým poriadkom na účel vykonania kontroly, výmeny, odobratia určeného meradla alebo zistenia nameraných 
údajov. Opakované neumožnenie prístupu PDS k určenému meradlu, prístupu k odbernému elektrickému zariadeniu alebo 
opakované neumožnenie montáže určeného meradla alebo zariadenia na prenos informácií o nameraných údajoch sa 
považuje za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Odberateľa a Dodávateľ má v takomto prípade právo od Zmluvy 
odstúpiť.

6.7. Reklamácia technických podmienok dodávky a správnosti meraných údajov sa radia Prevádzkovým poriadkom PDS. 
Reklamáciu uplatňuje Odberateľ písomnou formou u Dodávateľa.

6.8. Uplatnenie reklamácie nezbavuje Odberateľa povinnosti zaplatiť v určenej lehote vyúčtovanie za dodávku a distribúciu 
elektrinu.

6.9. Poskytovateľom nameraných údajovo odbere v OM, ktoré sú podkladom pre fakturáciu, je PDS.
6.10. Odberateľ je povinný umožniť PDS vykonanie konečného odpočtu OM, odobratie určeného meradla, prípadne realizáciu 

ďalších opatrení súvisiacich s ukončením odberu a súčasné odpojenie odberného elektrického zariadenia od zariadení 
PDS.

6.11. Odberateľ je povinný umožniť zamestnancom PDS a autorizovaným osobám PDS výkon správy meracieho zariadenia na 
odbernom mieste, a to nepretržite, v ľubovoľnú hodinu, aj v čase mimo riadnej pracovnej doby.

6.12. Odberateľ berie na vedomie, že PDS je povinný písomne informovať odberateľa elektriny o termíne plánovanej výmeny 
určeného meradla aspoň 15 dní vopred; to neplatí, ak odberateľ elektriny súhlasí s neskorším oznámením termínu 
plánovanej výmeny určeného meradla. PDS pri výmene určeného meradla je povinný informovať odberateľa elektriny 
o stave odobratého množstva elektriny a zároveň je povinný oznámiť stav určeného meradla pred výmenou a stav nového 
určeného meradla po výmene. Ak sa odberateľ elektriny nezúčastní výmeny určeného meradla, je PDS povinný písomne 
informovať odberateľa elektriny o výmene, stave určeného meradla pred výmenou a stave nového určeného meradla po

Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. -  sídlo: Mlynské nivy 47 -  821 09 Bratislava -  Slovenská republika -  IČO: 44 553 412
DIČ: 2022762621 -  IČ DPH: SK2022762621 -  Obchodný register Okresného súdu Bratislava I -  Oddiel: Sro -  Vložka číslo: 56534/B

Strana 4 z 12



Číslo zmluvy dodávateľa: ZDR-2019-A-04405-000

výmene a uskladniť demontované určené meradlo minimálne po dobu 60 dní na účel umožnenia kontroly stavu určeného 
meradla zo strany odberateľa elektriny.

6.13. Odberateľa, ktorý nemá nainštalované zariadenie na priebehové meranie elektriny, bude Dodávateľ informovať o typovom 
diagrame určenom PDS do 10 dní odo dňa, v ktorom PDS túto skutočnosť oznámi Dodávateľovi.

7. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

7.1. Cena dodávky elektriny je dohodnutá zmluvnými stranami ako cena dohodou podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov.

7.2. Sadzba za dodávku elektriny a mesačný poplatok pre príslušné OM Odberateľa ( ďalej len „sadzba za dodávku“) je uvedená 
v prílohe č.1 tejto Zmluvy za každé OM osobitne. Cena za dodávku elektriny je účtovaná v súlade s dohodnutou sadzbou 
za dodávku podľa prílohy č.1 za jednotlivé OM. Dodávateľ informuje Odberateľa o štruktúre ceny na faktúre za Združenú 
dodávku. Dohodnutá cena dodávky elektriny je  bez spotrebných daní a DPH. V prípade, že dodávka elektriny bude 
zaťažená inými daňami, poplatkami alebo inými podobnými peňažnými platbami, ktoré nie sú uplatňované v čase 
uzatvárania tejto Zmluvy, cena sa upraví o príslušnú čiastku.

7.3. Ak Odberateľ odoberie za Dobu trvania dodávky elektriny, množstvo elektriny nižšie ako je povinný odobrať podľa bodu 4.5. 
Zmluvy, je Dodávateľ oprávnený uplatňovať nárok na doplatok ceny za dodávku elektriny vo výške 10 EUR za každú 
neodobratú jednu (1) MWh až do výšky 80 % zmluvne dohodnutého celkového množstva dodávky elektriny.

7.4. Ak Odberateľ odoberie za Dobu trvania dodávky elektriny, množstvo elektriny vyššie ako je oprávnený odobrať podľa bodu
4.5. Zmluvy, je Dodávateľ oprávnený uplatňovať nárok na doplatok ceny za dodávku elektriny vo výške 5 EUR za každú 
jednu (1) MWh odobratú nad 120 % zmluvne dohodnutého celkového množstva dodávky elektriny.

7.5. Dodávateľ uplatní vyššie uvedený nárok na doplatok ceny za dodávku elektriny faktúrou vystavenou a splatnou spolu 
s vyúčtovacou faktúrou za posledný mesiac kalendárneho roka, v ktorom sa uskutočnila dodávka elektriny.

7.6. Odberateľ sa zaväzuje platiť pre:

7.6.1. OM s mesačným odpočtovým cyklom

Odberateľ sa zaväzuje uhrádzať mesačné zálohy na základe Dodávateľom vystaveného zálohového kalendára pre príslušný 
mesiac, ktorý vychádza z predpokladaného množstva za dodávku a Distribúciu elektriny v kalendárnom mesiaci 
nasledovne:

e n e r g e t ic k é  s lu ž b y

Kalendárny deň v mesiaci -  splatnosť zálohy Dohodnutá výška zálohy

15.
50 % z ceny 1/12 celkového množstva elektriny za 

Združenú dodávku podľa Prílohy č. 2

Zúčtovacie obdobie je kalendárny mesiac. Dodávateľ na základe odpočtu Elektromera inštalovaného na OM, ktorý obdrží 
od PDS, vyfakturuje na jednej spoločnej faktúre skutočnú spotrebu za príslušné obdobie a OM a zašle Odberateľovi 
vyúčtovaciu faktúru s uplatnením Záloh. Splatnosť vyúčtovacej faktúry je 14 dní od vystavenia faktúry. Dodávateľ sa 
s Odberateľom dohodli na bezhotovostných úhradách platieb na základe vyúčtovacích faktúr a záloh.

7.6.2. OM s iným ako mesačným odpočtovým cyklom.

Pre OM s iným ako mesačným odpočtovým cyklom sa mesačné Paušálne platby za opakovanú dodávku stanovia so 
zohľadnením histórie spotreby Odberateľa poskytnutej PDS, za predchádzajúci odpočtový cyklus, pokiaľ sa zmluvné strany 
nedohodnú inak. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť mesačné paušálne platby vo výške 1/12 z ceny predpokladaného ročného 
množstva Združenej dodávky v kalendárnom mesiaci nasledovne:

Kalendárny deň v mesiaci -  splatnosť paušálnej platby Dohodnutá výška paušálnej platby

15.
100 % z ceny 1/12 celkového ročného množstva 

elektriny za Združenú dodávku podľa prílohy č. 2

Dodávateľ zašle Odberateľovi Rozpis Paušálnych platieb na každé ďalšie obdobie dvanástich za sebou nasledujúcich 
mesiacov najneskôr 30 dní vopred a Odberateľ sa zaväzuje uhrádzať Paušálne platby v súlade s novo určeným Rozpisom. 
Zúčtovacie obdobie je kalendárny rok v súlade s § 40 odsek (2) zákona o energetike. Dodávateľ sa zaväzuje v súlade 
s riadnym odpočtom meradla OM s iným ako mesačným odpočtovým cyklom vystaviť vyúčtovaciu faktúru za celé zúčtovacie 
obdobie najneskôr do 15 kalendárnych dní po obdržaní odpočtu od PDS. Výška uhradených mesačných paušálnych platieb 
bude zohľadnená vo vyúčtovacej faktúre za skutočný odber elektriny. Splatnosť vyúčtovacej faktúry je do 14 dní odo dňa 
vystavenia vyúčtovacej faktúry.

7.7. Ak je Odberateľ v omeškaní s úhradou faktúry, Zálohy, alebo Paušálnej platby, Dodávateľ má právo vyúčtovať zmluvnú 
pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania od dátumu splatnosti až do jej úhrady. Dodávateľ písomne upozorní 
Odberateľa, že je v omeškaní platby. Náklady súvisiace s upomienkou podľa platného cenníka služieb Dodávateľa má 
Dodávateľ právo vyúčtovať Odberateľovi.

7.8. Dodávateľ sa zaväzuje doručiť faktúry odberateľovi elektronicky. Ak Odberateľ nedá Dodávateľovi súhlas na zasielanie 
faktúr v elektronickej forme, alebo ak Odberateľ bude požadovať popri doručovaní faktúr v elektronickej forme aj 
doručovanie faktúr v listinnej forme, bude faktúra doručovaná Odberateľovi aj v listinnej forme a za takéto doručovanie 
faktúry v listinnej forme bude Odberateľovi spoplatnené podľa príslušnej položky / sadzby cenníka Dodávateľa. Za 
rozhodujúci deň pre doručenie faktúry Odberateľovi sa považuje deň doručenia faktúry elektronicky. Ak pripadne deň 
splatnosti faktúry na deň pracovného voľna alebo sviatok, je dňom splatnosti najbližší nasledujúci pracovný deň. Dodávateľ 
sa zaväzuje prípadný preplatok vrátiť v lehote 14 dní odo dňa vystavenia vyúčtovacej faktúry alebo je oprávnený ho 
započítať so splatnými pohľadávkami Dodávateľa voči Odberateľovi vzniknutými pred fakturáciou preplatku zo Zmluvy voči 
Odberateľovi.

7.9. Odberateľ týmto vyjadruje súhlas so zasielaním faktúr, vo vzťahu k všetkým OM Odberateľa vystavených v súlade s bodom
6.4 Zmluvy, v elektronickej forme a súčasne nepožaduje zasielať faktúry v listinnej forme. Odberateľ potvrdzuje, že v súlade 
s ustanovením § 71 odsek 1 Zákona o DPH súhlasí so zasielaním faktúr v elektronickej forme

súhlasím □  nesúhlasím Q
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ENERGETICKÉ SLUŽBY

V prípade vyjadrenia súhlasu Odberateľa, Odberateľ potvrdzuje, že má neobmedzený prístup k emailovej adrese (t.j. k 
adrese elektronickej pošty), ktorá je uvedená v Prílohe č. 3 Zmluvy a túto emailovú adresu bude používať pre zasielanie 
faktúr v elektronickej forme. Odberateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať Dodávateľa o akýchkoľvek zmenách emailovej 
adresy určenej na zasielanie faktúr v elektronickej forme. Odberateľ vyhlasuje, že bol Dodávateľom poučený o práve 
odvolať súhlas, a to prostredníctvom písomného oznámenia doručeného Dodávateľovi. Odberateľ berie na vedomie, že 
Dodávateľ nezodpovedá Odberateľovi za prípadnú škodu spôsobenú technickými problémami (napr. nekvalitné pripojenie 
na internet, strata pripojenia na internet a pod.) pri doručovaní faktúr v elektronickej forme. Dodávateľ prehlasuje, že faktúry 
v elektronickej forme zasielané Odberateľovi budú daňovým dokladom podľa ust. § 71 odsek 1 Zákona o DPH a zaväzuje 
sa doručovať faktúry v elektronickej forme Odberateľovi výlučne na emailovú adresu, ktorá je uvedená v Prílohe č. 3 
Zmluvy.

7.10. V prípade omeškania Odberateľa s úhradou zálohy, paušálnej platby alebo nedoplatku alebo ich časti na základe 
vyúčtovanej ceny za dodávku a distribúciu elektriny po termíne splatnosti, Dodávateľ upozorní písomne Odberateľa na tento 
stav a zároveň upozorní Odberateľa na možnosť prerušenia dodávky elektriny, ak peňažný záväzok nebude splnený na 
základe výzvy. V prípade, ak Odberateľ neuhradí svoje peňažné záväzky ani v dodatočnej lehote 10 dní odo dňa doručenia 
výzvy, v ktorej Dodávateľ upozornil Odberateľa, že dodávku preruší jeho ďalší odber elektriny sa považuje za neoprávnený 
odber a Dodávateľ je oprávnený požiadať PDS o prerušenie dodávky a distribúcie elektriny do všetkých OM Odberateľa, 
za ktoré je faktúra, záloha alebo paušálna platba v omeškaní. Pred opätovným pripojením je Odberateľ povinný uhradiť 
Dodávateľovi dlžnú čiastku a za opätovné pripojenie uhradiť Dodávateľovi všetky náklady spojené s opätovným pripojením. 
Dodávateľ požiada PDS o obnovenie dodávky elektriny najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni, odkedy Dodávateľ 
zaregistroval uhradenie dlžnej sumy za dodávku elektriny a nákladov spojených s prerušením a obnovením distribúcie 
elektriny, ak bola dodávka a distribúcia elektriny prerušená z dôvodu omeškania úhrady platieb Odberateľa.

7.11. Úhradou akýchkoľvek peňažných záväzkov Odberateľa riadne a včas sa rozumie pripísanie sumy na účet Dodávateľa 
s uvedením správneho variabilného symbolu uvedeného na faktúre.

7.12. Ak dôjde k zmene regulovaných cien za združenú dodávku elektriny na základe zmeny cenového rozhodnutia ÚRSO počas 
zmluvného obdobia Dodávateľ je oprávnený účtovať Odberateľovi ceny v súlade s podmienkami nového cenového 
rozhodnutia,

7.13. Dodávateľ je oprávnený účtovať Odberateľovi cenu za ďalšie administratívne služby a výkony, ktoré nie sú zahrnuté v cene 
za združenú dodávku elektriny, ale súvisia s dodávkou elektriny alebo Distribúciou elektriny, a ktoré si Odberateľ objednal, 
alebo ich svojím konaním, nekonaním alebo omeškaním voči Dodávateľovi vyvolal, a to podľa cenníka služieb Dodávateľa, 
t. j. cenník služieb a výkonov Dodávateľa v súvislosti so združenou dodávkou elektriny, ktorého aktuálne znenie je 
uverejnené na webovom sídle Dodávateľa www.eneraetickesluzbv.sk (ďalej ako „cenník Dodávateľa“). V cene za dodávku 
elektriny nie je zahrnutý napr. poplatok za systémové a administratívne úkony za správu jedného OM vo výške určenej 
v cenníku Dodávateľa. Zmluvné strany prehlasujú, že Dodávateľ je oprávnený zmeniť Cenník Dodávateľa počas účinnosti 
Zmluvy. Zmenu Cenníka Dodávateľa oznamuje Dodávateľ na svojom webovom sídle. Dodávateľ informuje Odberateľa 
o zmene cenníka Dodávateľa oznámením odoslaným na emailovú adresu Odberateľa.

8.1. Dodávateľ účtuje Odberateľovi ceny za distribúciu elektriny, resp. tarify za distribúciu a distribučné prirážky príslušného 
PDS v súlade s platnými cenovými rozhodnutiami ÚRSO a určenou sadzbou pre distribúciu uvedenú v Prílohe č. 1.

8.2. Dodávateľ účtuje Odberateľovi ostatné služby súvisiace s distribúciou elektriny podľa platného cenníka služieb distribúcie 
príslušného PDS.

8.3. Cenové rozhodnutia ÚRSO a cenník služieb distribúcie PDS sú uverejnené a uverejňované na internetovej stránke 
príslušného PDS a ÚRSO.

8.4. Ak dôjde k zmene regulovaných cien na základe zmeny cenového rozhodnutia ÚRSO počas zmluvného obdobia, Dodávateľ 
je oprávnený účtovať Odberateľovi ceny v súlade s podmienkami príslušného nového cenového rozhodnutia ÚRSO.

8.5. Dodávateľ je oprávnený v prípade zmeny cenníka služieb distribúcie príslušného PDS upraviť fakturovanie ceny 
Odberateľovi za tieto služby v súlade so zmenou tohto cenníka.

8.6. Ceny uvedené v cenových rozhodnutiach ÚRSO neobsahujú DPH. K cenám sa pri fakturácii pripočítava DPH v súlade 
s platnými zákonmi.

8.7. Odberateľ vyhlasuje, že sa oboznámi pred Dňom začatia dodávky elektriny so znením cenových rozhodnutí ÚRSO 
upravujúcich cenu za distribúciu elektriny a distribučných prirážok, rozhodnutí ÚRSO upravujúcich Cenník služieb 
distribúcie elektriny príslušného PDS a s ich akýmikoľvek zmenami schválenými ÚRSO-m v priebehu doby trvania dodávky 
elektriny a berie na vedomie, že tieto budú zverejnené na internetovej stránke ÚRSO a príslušného PDS.

9.1. Odberateľ berie na vedomie, že PDS je oprávnený obmedziť alebo prerušiť distribúciu v nevyhnutnom rozsahu a na 
nevyhnutnú dobu v prípadoch (i) stanovených v § 31 ods. 1 písm. e) platného Zákona o energetike a v príslušných 
ustanoveniach Prevádzkového poriadku a (ii) na základe rozhodnutia Ministerstva hospodárstva SR v rozsahu podlä§ 88 
zákona o energetike. Počas takéhoto prerušenia alebo obmedzenia nie je Dodávateľ povinný dodávať elektrinu 
a zabezpečovať distribúciu a Odberateľ nemá nárok na náhradu škody. Odberateľ berie na vedomie, že o plánovanom 
prerušení alebo obmedzení dodávky a distribúcie elektriny a dobe trvania bude informovaný miestne obvyklým spôsobom 
a na webovom sídle PDS najmenej 15 dni pred plánovaným začatím obmedzenia alebo prerušenia dodávky a distribúcie 
elektriny.

9.2. Dodávateľ je oprávnený obmedziť alebo prerušiť dodávku elektriny a distribúciu do OM Odberateľa a za tým účelom vo 
vlastnom mene požiadať PDS o obmedzenie alebo prerušenie distribúcie, ak Odberateľ odoberá elektrinu v rozpore 
so Zmluvou. Za odber v rozpore so Zmluvou sa považuje aj prípad, keď je Odberateľ v omeškaní s úhradou faktúry alebo 
jej časti v termíne splatnosti alebo novom termíne splatnosti, a ak si Odberateľ nesplnil túto svoju povinnosť ani v novej 
lehote splatnosti, ktorú mu poskytol Dodávateľ v písomnej výzve s upozornením, že dodávka elektriny a distribúcia budú 
prerušené. Dodávateľ vtákom prípade nezodpovedá za vzniknuté škody ani za ušlý zisk Odberateľa. Dodávateľ je 
v takomto prípade oprávnený účtovať Odberateľovi poplatok za znovu pripojenie odberného miesta podľa platného cenníka 
služieb distribúcie príslušného PDS, ktorý sa Odberateľ zaväzuje zaplatiť.

8. CENA ZA DISTRIBÚCIU ELEKTRINY

9. PRERUŠENIE ALEBO OBMEDZENIE DODÁVKY A DISTRIBÚCIE ELEKTRINY
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10. REKLAMÁCIE

Číslo zmluvy dodávateľa: ZDR-2019-A-04405-000

10.1. Ak sa stane chyba alebo omyl pri fakturácii, majú zmluvné strany nárok na vzájomné vyrovnanie rozdielu. Ak Odberateľ 
zistí chybu vo faktúre, bez zbytočného odkladu zašle Dodávateľovi písomnú reklamáciu poštou alebo e-mailom na 
reklamacie.sees@seas.sk o overenie správnosti vyúčtovania platby s uvedením reklamovaných skutočností a priložením 
podkladov potrebných pre prešetrenie reklamácie. Postup, lehoty a spôsob vybavovania reklamácie je uvedený 
v Reklamačnom poriadku, ktorý je schválený ÚRSO a zverejnený na webovom sídle Dodávateľa

11. NÁHRADA ŠKODY

11.1. Ak poruší niektorá zo zmluvných strán povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy, má poškodená zmluvná strana právo na 
náhradu preukázateľne vzniknutej škody (skutočnej škody a ušlého zisku) okrem prípadov, keď škody boli spôsobené 
obmedzením alebo prerušením dodávky elektriny a distribučných služieb zmysle ustanovení § 31 zákona o energetike 
a s touto Zmluvou alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa § 374 Obchodného zákonníka.

11.2. Dodávateľ nezodpovedá za škodu ani za ušlý zisk spôsobenú nedodaním elektriny, ktorá vznikla pri zabezpečovaní 
povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme v zmysle zákona o energetike.

11.3. Dodávateľ tiež nezodpovedá za vzniknutú škodu ani za ušlý zisk, ak je dodávka elektriny zabezpečená cez zariadenie 
subjektu, ktorý nie je držiteľom licencie na distribúciu a nedodanie elektriny bolo spôsobené poruchou alebo inou udalosťou 
na tomto zariadení.

11.4. Odberateľ zodpovedá za škodu spôsobenú neoprávneným odberom v súlade so zákonom energetike a s príslušnými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi.

11.5. Ak dôjde k ukončeniu tejto Zmluvy z dôvodov na strane Odberateľa pred uplynutím doby, na ktorú bola táto Zmluva 
uzatvorená, má Dodávateľ právo na náhradu škody, ktorá mu tým vznikla.

11.6. Odberateľ s Dodávateľom sa budú navzájom informovať o všetkých skutočnostiach, pri ktorých sú si vedomí, že by mohli 
viesť ku škodám a usilovať sa hroziace škody odvrátiť.

12. TRVANIE ZMLUVY

12.1. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú od 01.01.2020 do 31.12.2020.
12.2. Zmluvné strany sú oprávnené od tejto Zmluvy odstúpiť z dôvodov podstatného porušenia povinností podľa tejto Zmluvy.

12.5.1 Za podstatné porušenie povinnosti Odberateľa podľa tejto Zmluvy, okrem porušení už uvedených v tejto Zmluve, sa 
považuje najmä:

a) neuhradenie akýchkoľvek peňažných nárokov Dodávateľa, ktoré vznikli pri dodaní predmetu plnenia podľa tejto 
Zmluvy v termíne ich splatnosti a to ani do 10 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy Dodávateľa na nápravu;

b) neumožnenie prístupu PDS k meraciemu zariadeniu za účelom vykonania kontroly, odpočtu, údržby alebo výmeny 
meracieho zariadenia,

c) neoprávnený odber elektriny v zmysle Zmluvy, Prevádzkového poriadku a Zákona o energetike na OM,
d) zmena dodávateľa elektriny pre OM uvedené v tejto Zmluve pred ukončením tejto Zmluvy,
e) zmarenie začatia dodávky a distribúcie elektriny podľa tejto Zmluvy Odberateľom, z dôvodu porušenia povinnosti 

podlá čl. 3.7 Zmluvy,
f) ktorékoľvek z vyhlásení alebo záruk uvedené v Zmluve Odberateľom bolo ku dňu podpisu Zmluvy alebo ku dňu, ku 

ktorému bolo poskytnuté, nepravdivé, skreslené, nesprávne alebo neúplné alebo sa počas trvania tejto Zmluvy stane 
nepravdivé, nesprávne alebo neúplné, a toto porušenie nebude odstránené ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá 
bola poskytnutá Odberateľovi v písomnej výzve, ktorá nesmie byť kratšia ako desať (10) Pracovných dní od doručenia 
písomnej výzvy Odberateľovi.

12.5.2 Za podstatné porušenie povinnosti Dodávateľa podľa tejto Zmluvy sa považuje najmä:
a) bezdôvodné obmedzenie alebo prerušenie dodávok elektriny, ktoré napriek písomnému upozorneniu Odberateľa 

nebude odstránené do 10 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Odberateľa.

12.3. Každá zmluvná strana je oprávnená od Zmluvy odstúpiť v prípadoch (i) ak druhá zmluvná strana podala na seba návrh na 
vyhlásenie konkurzu (ii) bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu treťou stranou, pričom dotknutá zmluvná strana je 
platobne neschopná alebo sú tu iné okolnosti ktoré odôvodňujú začatie konkurzného konania (iii) v rozsahu nesplnených 
alebo čiastočne splnených záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy ak bol vyhlásený konkurz na majetok druhej zmluvnej strany
(iii) bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo (iv) druhá zmluvná strana vstúpila do 
likvidácie.

12.4. Odstúpenie od Zmluvy musí byť vykonané písomnou formou s uvedením dôvodu odstúpenia a musí byť doručené druhej 
Zmluvnej strane spôsobom podľa bodu 14.1 písm. a) alebo b). Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva zrušuje od okamihu 
doručenia oznámenia o odstúpení, pričom Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že odstúpením od Zmluvy nezanikajú 
nároky na zaplatenie prípadnej zmluvnej pokuty alebo náhrady škody.

12.5. V prípade predčasného ukončenia tejto Zmluvy z dôvodov podstatného porušenia povinností Odberateľa, má Dodávateľ 
nárok na zmluvnú pokutu vo výške 30 Eur za každú neodobratú jednu MWh elektriny z dohodnutého celkového množstva 
elektriny. Tým nie je dotknutý nárok na náhradu škody a to aj nad rozsah zmluvnej pokuty.

12.6. V prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany Dodávateľa alebo ukončenia trvania Zmluvy uplynutím času, je Dodávateľ 
oprávnený ukončiť dodávku elektriny a distribúciu elektriny ku dňu zániku Zmluvy. Odberateľ berie na vedomie, že ku dňu 
zániku Zmluvy z dôvodov podľa predchádzajúcej vety, Dodávateľ nezodpovedá za odchýlku vo vzťahu k OM a Odberateľ 
sa zaväzuje prevziať vlastnú zodpovednosť za odchýlku.

13. ZÁVÄZOK MLČANLIVOSTI

13.1. Zmluvné strany súhlasia, že všetky informácie a skutočnosti, ktoré získali alebo o ktorých sa dozvedeli akýmkoľvek 
spôsobom pri uzavretí alebo plnení Zmluvy alebo v súvislosti s ňou sa považujú za dôverné a majú charakter obchodného 
tajomstva (ďalej aj „dôverné informácie“). Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, 
dôverné informácie používať výlučne na účely plnenia Zmluvy, neposkytnúť a nesprístupniť dôverné informácie tretím 
osobám a prijať všetky potrebné opatrenia na ochranu a zabezpečenie dôverných informácií pred ich zverejnením alebo 
poskytnutím tretej osobe. Toto ustanovenie sa nebude vzťahovať na poskytnutie informácií v prípade, ak:
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Číslo zmluvy dodávateľa: ZDR-2019-A-04405-000

ENERGETICKÉ SLUŽBY
15.7. Odberateľ berie na vedomie, že v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie") a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) vystupuje Dodávateľ vo 
vzťahu k získavaniu a spracúvaniu osobných údajov kontaktných osôb Odberateľa uvedených v prílohe č. 3 Zmluvy ako 
príjemca ich osobných údajov; informácie a poučenie o získavaní a spracúvaní osobných údajov kontaktných osôb 
Odberateľa Dodávateľom sú zverejnené na webovom sídle Dodávateľa www.eneraetickesluzbv.sk ; sekcia Na stiahnutie 
(ďalej len „Informácie a poučenie Dodávateľa“); poskytnutím Informácií a poučenia Dodávateľa nie sú dotknuté povinnosti 
Odberateľa ako zamestnávateľa kontaktných osôb v zmysle Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov (najmä 
informačná povinnosť Odberateľa podľa článku 13 Nariadenia, resp. § 19 a § 78 ods. 3 Zákona o ochrane osobných údajov). 
Odberateľ je povinný informovať kontaktné osoby uvedené v prílohe č. 3 Zmluvy o mieste, kde sú tieto Informácie 
a poučenie Dodávateľa zverejnené najneskôr ku dňu uzavretia Zmluvy a na požiadanie Dodávateľa túto skutočnosť 
preukázať.

15.8. Zmluvné strany sú oboznámené so skutočnosťou, že obchodné aktivity a vnútropodniková činnosť spoločnosti Slovenské
elektrárne - energetické služby, s.r.o. sa riadia a sú viazané princípmi uvedenými v etickom kódexe spoločnosti Slovenské 
elektrárne - energetické služby, s.r.o., ktorého znenie je zverejnené na internetovej stránke:
https://enerqetickesluzbv.sk/data/files/Na%20Stiahnutie/Etický%20kódex.pdf. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú 
dodržiavať tieto Princípy, vrátane odmietania akejkoľvek formy korupcie vo vzťahu k spoločnosti Slovenské elektrárne - 
energetické služby, s.r.o.

Zmluvné strany prehlasujú, že túto Zmluvu uzatvárajú po jej dôkladnom prečítaní slobodne, na základe vlastnej vôle, vážne a nie
v tiesni alebo nápadne nevýhodných podmienok.

Za Dodávateľa: Za Odberateľa:
Slovenské elektrárne - energetické služby, s. r. o. EMKOBEL, a.s.

Martina Koíeničková 
Obchodn/k pre retail
Zamestnanec oprávnený konať na základe poverenia
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V Bratislave, dňa omfjo/3

IngrfJtíroslav Rendko, MBA
Manažér predaja
Zamestnanec oprávnený konať na základe poverenia

Ing. Marián Bubeník
Riaditeľ spoločnosti IzMKOBEL a.s.
Zamestnanec oprávnený konať na základe splnomocnenia
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Číslo zmluvy dodávateľa: ZDR-2019-A-04405-000

Príloha č.1
k Zmluve o združenej dodávke elektriny 

ŠPECIFIKÁCIA ODBERNÝCH MIEST

Identifikácia technických a netechnických zmluvných parametrov jednotlivých Odberných miest Odberateľa
Informácie vzťahujúce sa k OM Odberateľa:

Distr.
spol. EIC Adresa miesta spotreby (OM) RK

(A)
Napäťová

úroveň
RZM/ 

rok (MWh) Dodávka od

VSDS 24ZVS00000469808 E.M. Šoltésovej 9000, 052 01 Spišská Nová Ves 32 NN 48,788 01.01.2020

VSDS 24ZVS0000066056T Kováčska 9000, 052 01 Spišská Nová Ves 70 NN 96,384 01.01.2020

VSDS 24ZVS0000040334W Duklianska 9000, 052 01 Spišská Nová Ves 40 NN 45,564 01.01.2020

VSDS 24ZVS00000597334 Kolárska 2708, 052 01 Spišská Nová Ves 40 NN 56,088 01.01.2020

VSDS 24ZVS0000045645R Fraňa Kráľa 9018, 052 01 Spišská Nová Ves 40 NN 44,261 01.01.2020

VSDS 24ZVS0000050711M Slovenská 42, 052 01 Spišská Nová Ves 32 NN 48,710 01.01.2020

VSDS 24ZVS0000059768M Komenského 2211, 052 01 Spišská Nová Ves 50 NN 61,634 01.01.2020

VSDS 24ZVS00000594904 J. Wolkera 228, 052 01 Spišská Nová Ves 32 NN 49,370 01.01.2020

VSDS 24ZVS00000734380 Trieda 1. mája 2288, 052 05 Spišská Nová Ves 50 NN 78,971 01.01.2020

VSDS 24ZVS0000074504W J. Matušku 9000, 052 05 Spišská Nová Ves 40 NN 41,965 01.01.2020

VSDS 24ZVS0000073460V Trieda 1. mája 9031, 052 01 Spišská Nová Ves 50 NN 85,674 01.01.2020

VSDS 24ZVS0000059730A J. Wolkera 2367, 052 01 Spišská Nová Ves 50 NN 96,864 01.01.2020

VSDS 24ZVS0000056262W Hviezdoslavova 9014, 052 01 Spišská Nová Ves 100 NN 169,756 01.01.2020

VSDS 24ZVS0000041995K Námestie SNP 3, 052 01 Spišská Nová Ves 32 NN 40,577 01.01.2020

VSDS 24ZVS00000712660 Brezová 9102, 052 01 Spišská Nová Ves 40 NN 51,901 01.01.2020

VSDS 24ZVS0000622850B Dubová 3836, 052 01 Spišská Nová Ves 315 NN 551,070 01.01.2020

VSDS 24ZVS0000071012V Brezová 9101, 052 01 Spišská Nová Ves 50 NN 101,472 01.01.2020

VSDS 24ZVS0000081134B Rázusova 9013, 052 01 Spišská Nová Ves 32 NN 45,610 01.01.2020

VSDS 24ZVS0000060329D J. Fabiniho 9024, 052 01 Spišská Nová Ves 25 NN 11,506 01.01.2020

VSDS 24ZVS0000046738F Levočská 16, 052 01 Spišská Nová Ves 40 NN 132,234 01.01.2020

VSDS 24ZVS0000080662S Medza 6, 052 01 Spišská Nová Ves 25 NN 50,443 01.01.2020

VSDS 24ZVS0000042781Y Banícka 10, 052 01 Spišská Nová Ves 50 NN 24,366 01.01.2020

VSDS 24ZVS00000444550 Hurbanova 9002, 052 01 Spišská Nová Ves 32 NN 11,810 01.01.2020

VSDS 24ZVS0000635651X T. Vansovej 1, 052 01 Spišská Nová Ves 25 NN 8,631 01.01.2020

VSDS 24ZVS0000045845J Fraňa Kráľa 7, 052 01 Spišská Nová Ves 32 NN 3,357 01.01.2020

VSDS 24ZVS00006327428 Rázusova 1846, 052 01 Spišská Nová Ves 16,45 NN 0 01.01.2020

VSDS 24ZVS00000810387 Banická 17, 052 01 Spišská Nová Ves 3,3 NN 1,436 01.01.2020

VSDS 24ZVS0000081026E Banická 21, 052 01 Spišská Nová Ves 3,3 NN 1,351 01.01.2020

VSDS 24ZVS0000081035D Banická 25, 052 01 Spišská Nová Ves 3,3 NN 1,414 01.01.2020

VSDS 24ZVS00000810913 Banická 28, 052 01 Spišská Nová Ves 3,3 NN 1,645 01.01.2020

VSDS 24ZVS0000081068Z J. Hanulu 3, 052 01 Spišská Nová Ves 3,3 NN 1,717 01.01.2020

VSDS 24ZVS0000081096U J. Hanulu 7, 052 01 Spišská Nová Ves 3,3 NN 1,013 01.01.2020

VSDS 24ZVS0000081042G J. Hanulu 15, 052 01 Spišská Nová Ves 3,3 NN 1,381 01.01.2020

VSDS 24ZVS00000810719 J. Hanulu 17, 052 01 Spišská Nová Ves 3,3 NN 1,328 01.01.2020

VSDS 24ZVS0000081126A J. Hanulu 23, 052 01 Spišská Nová Ves 3,3 NN 1,313 01.01.2020

VSDS 24ZVS0000081132F J. Hanulu 25, 052 01 Spišská Nová Ves 3,3 NN 1,349 01.01.2020

VSDS 24ZVS0000081052D Rázusova 6, 052 01 Spišská Nová Ves 3,3 NN 1,940 01.01.2020

VSDS 24ZVS0000081114H Rázusova 10, 052 01 Spišská Nová Ves 3,3 NN 1,763 01.01.2020
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SLOVENSKÉ
ELEKTRÁRNE

ENERGETICKÉ SLUŽBY

Číslo zmluvy dodávateľa: ZDR-2019-A-04405-000

Dlstr.
spol. EIC Adresa miesta spotreby (OM) RK

(A)
Napäťová

úroveň
RZM / 

rok (MWh) Dodávka od

VSDS 24ZVS0000081045A Rázusova 20, 052 01 Spišská Nová Ves 3,3 NN 1,589 01.01.2020

VSDS 24ZVS00000810484 Rázusova 22, 052 01 Spišská Nová Ves 3,3 NN 1,316 01.01.2020

VSDS 24ZVS0000081106G Rázusova 30, 052 01 Spišská Nová Ves 3,3 NN 1,678 01.01.2020

VSDS 24ZVS00000810565 Rázusova 34, 052 01 Spišská Nová Ves 3,3 NN 1,164 01.01.2020

VSDS 24ZVS00000810654 Rázusova 42, 052 01 Spišská Nová Ves 3,3 NN 1,235 01.01.2020

VSDS 24ZVS0000081349R Rázusova 48, 052 01 Spišská Nová Ves 3,3 NN 1,756 01.01.2020

VSDS 24ZVS0000081130J Rázusova 54, 052 01 Spišská Nová Ves 3,3 NN 1,150 01.01.2020

VSDS 24ZVS0000081061C Rázusova 56, 052 01 Spišská Nová Ves 3,3 NN 1,113 01.01.2020

Sadzba dodávky Dodávateľa Mesačný poplatok za odberné miesto

J T  6 0 ,6 0  € /M W h  od  0 1 .0 1 .2 0 2 0  d o  3 1 .1 2 .2 0 2 0 V zmysle platného cenníka služieb dodávateľa

Poznámky k vyplneniu Prílohy č. 1:
Uvedená príloha nie je  zo strany Dodávateľa považovaná za požiadavku na zmenu akéhokoľvek parametra uvedeného v prílohe

Príloha č.2
k Zmluve o združenej dodávke elektriny

Záväzné hodnoty odberu elektrickej práce 
na rok 2020

Článok I.
Odberateľ sa zaväzuje v roku 2020 (od 01.01.2020, 00:00 hod. do 31.12.2020, 24:00 hod.) odobrať množstvo elektrickej práce 
1986 MWh/rok
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Číslo zmluvy dodávateľa: ZDR-2019-A-04405-000

ENERGETICKÉ SLUŽBY

Príloha č. 3
k Zmluve o združenej dodávke elektriny 

Kontaktné osoby zmluvných strán

1.1 Dodávateľ

Funkcia Meno Telefón/fax E-mail Oblasť komunikácie

Manažér predaja Ing. Miroslav Rendko, MBA 02/5866 3290 miroslav.rendko@seas.sk

Zodpovedný obchodník Martina Koleničková
02/5866 3079 
0910/839 819

martina.kolenickova@seas.sk
Všetky požiadavky 
Odberateľa

1.2 Odberateľ

Funkcia Meno Telefón/fax E-mail Oblasť komunikácie
Energetik Ing. Šimon Bednarčík 0903 764 468 eneraetik@emkobel.sk Technické požiadavky
Energetik Ing. Šimon Bednarčík 0903 764 468 eneraetik@emkobel.sk Zasielanie faktúr
Riaditeľ Ing. Marián Bubeník 0911 242 703 riaditel@emkobel.sk Zmluvné dojednania

Príloha č. 4
k Zmluve o združenej dodávke elektriny 

Dohoda o výške preddavkov
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